4e Nationaal Congres Pesten
16 mei 2017 13:00-17:00 uur – Utrecht

Nationale Lezing Over Pesten “Tegen de Pestcultuur”. Door Bamber Delver, directeur Nationale
Academie voor Media en Maatschappij. Presentatie van zijn nieuwste publicatie Handboek tegen
Pesten.
Hoe komt het dat ondanks alle anti pest methodes er nog steeds op scholen
structureel wordt gepest? Waar gaat het telkens mis? Waarom lukt het scholen,
overheid en ouders niet om kinderen tot een ander, positiever gedrag aan te
leren? Bamber Delver was in Nederland de eerste die zich - al in 2000 - sterk
maakte tegen een nieuwe dimensie van pesten, het online pesten.
Met de Nationale Lezing Over Pesten 2017 neemt hij stelling tegen de
pestcultuur die Nederland inmiddels rijk is en waarin volwassenen zich openlijk
misdragen. “Als volwassenen elkaar pesten, waarom mogen kinderen dat dan
niet?” (leerling). www.bamberdelver.nl / www.deantipestcoordinator.nl
Vervolgens kan de zaal vragen stellen aan #ShareRespect, het jongerenteam
van de Nationale Academie voor Media en Maatschappij, allen pest-survivors
en ambassadeurs van het deze dag gepresenteerde Handboek Tegen Pesten.

Na het plenair kunt u kiezen uit 4 boeiende 2 workshops in 2 rondes:







Ronde 1, workshop A. Leerlingen zijn zelf sleutel tot succes. Een antitreiter cursus. Door Lotte
Smit en Miloeska Fennema, 2 jongeren die vanuit hun eigen pestverleden een vrijplaats
binnen de schoolmuren willen lanceren. Team #ShareRespect
Ronde 1, workshop B. Pesten en culturele verschillen. Door Maarten Keijzer e.a. van Blue
Professionals
Ronde 2. Workshop A. Iris, educatieve game tegen pesten via WhatsApp. Door Nicolette Nol
en Jekke Mink, KRO-NCRV
Ronde 2. Workshop B. KIVA antipestmethode: Samen maken we er een fijne school van! Door
Aniek Verhagen namens Kivaschool.nl

MELDT U ZICH NU AAN!
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DETAIL OVERZICHT WORKSHOPS EN TIJDEN
Inloop: 13:00 - 13:30 uur en aanmelden voor de workshops (zie onder)
Start plenair: 13:30 - 14:30 uur
Ronde 1: 14:30 - 15:30 uur
PAUZE: 15:30 - 16:00 uur
Ronde 2: 16:00 - 17:00 uur
Locatie: Aristo congrescentrum, Utrecht Lunetten: www.aristo.nl > Utrecht

RONDE 1 – WORKSHOP A. Pesten en culturele verschillen
Trefwoorden: pesten, stalking, sexting, sextortion, schoolbeleid, jeugdzorg,
culturele verschillen, inzet politie en justitie
Door: Maarten Keijzer en teamleden, trainers van Blue Professionals
Welke culturele aspecten zijn van invloed op sexting, sextortion, stalking,
dreigen en pesten? In deze workshop geven de deskundige en ervaren
trainers van Blue Professionals tips en trucs voor professionals in het
onderwijs.
Professionals in Nederland hebben dagelijks te maken met culturen en
gedragingen die hen niet eigen zijn. Of het nu bij de politie is, in de
(jeugd)zorg, het onderwijs of de gemeente. Toch moeten zij er op een
professionele wijze mee kunnen omgaan. Het gedrag van de ander sluit – bijvoorbeeld door sociaal
of etnisch bepaalde cultuurverschillen - vaak niet aan bij de eigen normen of waarden van de
professional. Van hem of haar wordt verwacht dat men het vak verstaat en zich niet laat leiden door
zijn of haar persoonlijke visie. Binnen de kaders van het overgrote deel van de organisaties kiest de
echte professional het meest effectieve gedrag in de omgang met de ander. Dat vraagt van deze
professional dat hij/zij onderkent dat er sprake is van een cultuurverschil en op welke wijze de
professional het best kan handelen.
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Info & Contact: Blue Professionals / www.blue-professionals.nl / info@blueprofessionals.nl / Maarten Keijzer / 06 21879080
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RONDE 1 – WORKSHOP B. Leerling zijn zelf de sleutel tot succes. Een
antitreiter cursus
Trefwoorden: kinderen, jongeren, professionals, onderwijs, slachtofferschap,
veiligheid
Door: Lotte Smit en Miloeska Fennema, team #ShareRespect en project Jij Bent
Het Waard!, Nationale Academie voor Media en Maatschappij
Lotte en Miloeska werden in het interview met De Telegraaf
beschreven als: ‘Voormalige doelwitten die een anti treiter cursus
ontwikkelden.’ De twee moeten er na afloop van het interview erg om
lachen: “We moesten expres op de bijgaande foto serieus kijken, niet
lachen. Maar de krant heeft wel gelijk! Wij zijn inderdaad exslachtoffers, we weten waar we het over hebben.”
Zowel Lotte als Miloeska (inmiddels 24 jaar) zijn als kind langdurig gepest door klasgenoten. Met die
achtergrond hopen zij kinderen die momenteel gepest worden, vroegtijdig te signaleren en te
begeleiden. ,,Wij bezoeken scholen en bieden onze cursus vrijwillig aan. Juist omdat wijzelf gepest zijn,
proberen we pestprogramma’s op scholen te introduceren die gericht zijn vanuit de leerling.” Hun
droom is om op elke school een veilige ruimte te creëren waar gepeste jongeren gemakkelijk binnen
kunnen komen. ,,Leerlingen zijn zelf de sleutel tot succes. Professionals vergeten vaak te denken vanuit
het belang van de gepeste kinderen. We waren laatst op een school waar een rode stip was gemaakt.
Het gepeste kind kon daarop gaan staan als hij of zij hulp behoefde. Dat is nou net niét hoe het moet.
Jongeren schamen zich als ze gepest zijn en willen dan niet in het middelpunt van de belangstelling
staan.”
Tijdens de workshop maak je kennis met de originele aanpak van de twee jongeren en presenteren zij
hun project Jij Bent Het Waard! Beiden zijn tevens lid van het door het Nationale Academie voor Media
en Maatschappij jongerenteam #ShareRespect
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Contact via hun Facebook pagina Jij Bent Het Waard.
Of via Bamber Delver, bamber.delver@mediaenmaatschappij.nl o.v.v. #ShareRespect
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RONDE 2 – WORKSHOP A. Iris. Een game tegen pesten via WhatsApp
Trefwoorden: basis en voortgezet onderwijs en samenwerkende partijen,
preventie, discussie, bewustwording, social media
Door: Nicolette Nol en Jekke Mink, KRO-NCRV
Pesten via WhatsApp lijkt gemeengoed geworden. Hoe houdt een
leerling zich staande tussen alle app-boodschappen waar ook hele nare
berichten tussen zitten? Wie kun je in vertrouwen nemen en wie niet?
KRO-NCRV wil graag bruggen bouwen om mensen te verbinden met
elkaar. Daarom lanceerde de omroep de innovatieve game tegen
pesten Iris. Iris The Game is een online omgeving waar leerlingen mee
leven met Iris, die flink wordt getreiterd. Iris is een virtueel meisje van 14. Zij heeft hulp nodig en zoekt
contact met kinderen van haar eigen leeftijd. Kinderen kunnen zelf Iris toevoegen op WhatsApp. En
krijgen op deze manier vragen van Iris; moet ze het haar vrienden, familie en mentor vertellen dat ze
gepest wordt? Wat kan ze ertegen doen?
Door middel van de gegeven antwoorden maakt Iris bepaalde keuzes waarbij ze soms de confrontatie
opzoekt of juist vermijdt. Het verhaal van Iris wordt beïnvloed door de reacties van de gebruiker en
kan daardoor op vier verschillende manieren aflopen. In de workshop maak je kennis het spel, en kun
je mee denken met het vervolg om Iris een doorstart te geven in het onderwijs.
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Info & Contact: Nicolette Nol is conceptontwikkelaar bij KRO-NCRV. De rode draad bij al haar
projecten is altijd innovatie. Hoe mee te komen in het snel veranderende medialandschap?
Het is een vraag die in haar ‘werk-dna’ verankerd zit. Nicolette zal samen met Jekke Mink de
workshop verzorgen. Jekke Mink is Innovatie coördinator bij KRO-NCRV, ze blinkt uit in het
aanjagen van innovatie en het organiseren en uitlokken van creativiteit. Gezamenlijk hebben
ze het concept van Iris ontwikkeld.
Nicolette.Nol@kro-ncrv.nl / http://pers.kro-ncrv.nl/programmas/iris/iris-een-innovatieveinteractieve-game-tegen-pesten
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RONDE 2 – WORKSHJOP B. KIVA: Samen maken we er een fijne school
van!
Trefwoorden: (po en vo) onderwijs, preventie, schoolveiligheidsbeleid,
schoolcultuur
Door Anniek Verhagen, Kivaschool.nl
KiVa is een schoolbreed programma, gericht op positieve groepsvorming
en het versterken van de sociale veiligheid op basisscholen. KiVa stimuleert
de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van
kinderen. Daarmee wordt de sociale veiligheid op school versterkt en
worden groepsproblemen zoals pesten effectief tegengegaan. Binnen KiVa
ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen.
Ons motto luidt dan ook: ‘samen maken wij er een fijne school van!’
KiVa is goedgekeurd door het NJi. Het meetinstrument van KiVa, de KiVamonitor, voldoet aan de eisen die volgen uit de wet sociale veiligheid op school. Bovendien is KiVa het
eerste en enige programma voor basisscholen waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het werkt!
Uit wetenschappelijk onderzoek van o.a. de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat KiVa:
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het school- en leerklimaat sterk verbetert;
de leeropbrengsten verhoogt en leerprestaties verbetert;
het welbevinden van de leerlingen verhoogt;
effectief is in het tegengaan van pesten (preventief) en het oplossen daarvan (curatief);
depressieve gevoelens bij leerlingen voorkomt en vermindert;
leerkrachten vaardigheden aanleert om groepsproblemen te voorkomen en te verhelpen.
 Contact via: www.kivasschool.nl
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